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STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
En international sundheds- og miljømærkning 

OEKO-TEX® standarden er ikke en økologi mærkning 

 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er en sundheds- og miljø mærkning. Et internationalt 
standardiseret produktcertifikat, der gennem uvildige tests sikrer at de certificerede varer ikke 
indeholder sundhedsskadelige stoffer. 

Mærket er kundens garanti for at produktet overholder fastsatte grænser for indhold af 
dokumenteret miljø- og sundhedsskadelige stoffer, samt stoffer der mistænkes for at være 
miljø- og sundhedsskadelige. Kravene for de enkelte kemikalier betyder, at der enten intet 
indhold må være til stede, eller at varen kun må kunne afgive ganske små mængder.  
Se hvilke stoffer der er omfattet af STANDARD 100 by OEKO-TEX®:  
http://www.okotex.dk/om-oeko-tex/sundhedsskadelige-stoffer/ 
 

Kun produkter, der overholder de krav, der er fastsat i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, kan 
opnå tilladelse til at bære mærket. Testen bliver udført af laboratorier tilsluttet den 
internationale organisation OEKO-TEX®. På selve mærket er anført certificeringsnummer og 
navnet på det institut, der har godkendt certificeringen. 

Kravene justeres løbende, så de stemmer overens med de nyeste resultater inden for 
forskning og lægevidenskab. Sådan sikrer man, at de mærkede tekstiler hele tiden følger 
med udviklingen. En OEKO-TEX® certificering stiller særligt strenge krav til produkterne: 

• Hele produktet bliver testet på laboratorium – også fx lynlåse, knapper, sytråd og fyld i dyner 
og puder. 

• Kravene afhænger af, hvor tæt på kroppen tekstilerne er i brug. Jo mere kontakt med huden, 
desto strengere krav, dette opdelt i produkt klasserne I, II, III, IV. 

• Class I stiller de strengeste krav, og er målrettet de produkter, der bruges af børn op til tre år. 

http://www.okotex.dk/om-oeko-tex/sundhedsskadelige-stoffer/
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Alle typer babytøj og voksenbeklædning, sengesæt, dyner, puder og madrasser, håndklæder, 
duge, møbelstof og møbelskum til polstring har mulighed for at blive godkendt til OEKO-
TEX® mærkning med "TILTRO TIL TEXTILER"-mærket, hvis de kan overholde kravene og er 
produceret af en leverandør der er certificeret til at producere samme produkt eller 
komposition. 
 

Der er en række konkrete fordele ved at have et OEKO-TEX® certificeret produkt: 

• Forbrugerne værdsætter testede og sikre varer – der er en øget interesse for sundhed i 
samfundet og et stigende behov pga. bl.a. allergier. 

• Der tages højde for lovgivningskrav – og det letter virksomhedens arbejde. 
• Med et OEKO-TEX® mærke overholder produktet EU's kemikalie forordning REACH om 

bl.a. azo-farvestoffer og om nikkel i metaltilbehør, fx lynlåse og trykknapper. 
• Certifikatindehaverne kan komme med i den internationale Buying Guide: http://www.oeko-

tex.com/en/business/business_home/business_home.xhtml – for dem, der vil finde 
leverandører af OEKO-TEX® certificerede tekstilråvarer, tilbehør og færdigvarer. 

• OEKO-TEX® er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler – mere udbredt end andre 
lignende mærkninger, som fx EU-Miljøblomsten. Pt med knap 16000 aktive certifikater. 

• Tiltro til tekstiler er en kvalitetsstempling, fordi OEKO-TEX® kravene er mere omfattende end 
lovgivningen. 

• OEKO-TEX® giver varen et ekstra salgsparameter. 
• Testen og kontrollen er uvildig – det øger troværdigheden. 
• Vi forbedrer løbende vores prøvningssystem ud fra forskning inden for lægevidenskaben og 

udviklingen på tekstilområdet. 
• Der bliver regelmæssigt taget kontrolprøvninger – det øger mærkningens sikkerhed og 

troværdighed. 
 

Mere information om OEKO-TEX®:  
https://www.oeko-
tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml  

OEKO-TEX® har også introduceret en standard for læder:  
https://www.oeko-
tex.com/en/business/certifications_and_services/leather_standard/leather_standard.xhtml  
 
Endvidere har Oeko-Tex også introduceret en standard for selve produktionen:  
	  
STeP by OEKO-TEX®:  https://www.oeko-
tex.com/en/business/certifications_and_services/step_by_oeko_tex/step_start.xhtml  
Her tages der højde for både arbejdsforhold og for forurening af miljøet under produktion af 
den pågældende vare. 
Har man både et STANDARD 100 by OEKO-TEX® og et STeP certifikat for produktet så kan 
det færdige produkt mærkes med MADE IN GREEN by OEKO-TEX®: https://www.oeko-
tex.com/en/business/certifications_and_services/mig/mig_start.xhtml  

Kilder: Teknologisk institut samt OEKO-TEX.com 
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